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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý  

vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

 trên địa bàn quận Kiến An 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (gọi tắt là 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ); Kế hoạch số 

67/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 

116/2021/NĐ- CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn quận với các nội 

dung như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

nghiện ma túy; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân 

dân về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, phù hợp với quy 

định của pháp luật và chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình 

hình hiện nay. 

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự thủ tục lập hồ sơ đề 

nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi; các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện 

tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình cai nghiện, chế độ đối với người 

cai nghiện ma túy; chế độ, chính sách đối với viên chức, người tham gia công 
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tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi 

cư trú. 

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, kịp thời tham mưu, tổ chức triển 

khai thực hiện việc đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, cai nghiện 

tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và 

quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đảm bảo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành và đơn vị liên quan nhằm tạo 

sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các 

giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính 

sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định bằng các hình thức đa dạng, 

phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng; tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân 

cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cơ sở cai 

nghiện ma túy...; kết họp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở địa phương, cơ sở để 

nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, cai nghiện 

ma túy nhằm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy. 

3. Tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong 

việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

4. Tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý 

sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân 

sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản 

lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau 

cai nghiện ma túy. 

5. Tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức 

cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng 

đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tập trung tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tăng cường thực hiện các biện pháp 
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quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. 

6. Căn cứ điều kiện thực tế và các chính sách, chế độ theo quy định Luật 

Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, xây dựng, ban hành các 

chính sách theo thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai 

nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ người tự 

nguyện cai nghiện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với 

người sau cai nghiện ma túy. 

7. Thường xuyên rà soát, đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma 

túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dụng kế hoạch cai nghiện ma túy phù 

hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma 

túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, góp phần xây dựng môi 

trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy. 

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực 

hiện tốt quy trình cai nghiện, hạn chế tình trạng tái nghiện; Định kỳ sơ kết, tổng 

kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, điều chỉnh 

nội dung, biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma túy. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thưong binh và Xã hội 

 - Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu 

quả; tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện, quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn để tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, 

ngân sách theo quy định của pháp luật và phối họp với các ngành, đơn vị liên 

quan tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện 

các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. 

 - Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và các chính sách, chế độ theo 

quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị Ủy ban nhân 

dân quận ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách 

khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai 

nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện; chế độ đối 

với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính 
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sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy. 

- Phối họp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật, các nội dung 

của Nghị định và các văn bản liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên 

quan trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; 

đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp 

bắt buộc cai nghiện ma túy. 

  - Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về cai nghiện, quản lý sau 

cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật, 

 2. Công an quận 

 - Hướng dẫn, chỉ đạo Công an các phường trong việc thu thập tài liệu, lập 

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp tổ 

chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối 

tượng bỏ trốn theo quy định; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện 

ma túy tại nơi cư trú. 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ 

ban nhân dân các phường tổ chức đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma 

túy, người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn quận để đề ra các giải pháp, xây 

dựng kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp. 

 3. Phòng Y tế 

 - Phối hợp với Công an quận, Ủy ban nhân dân các phường hướng dẫn 

trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; các cơ sở y tế đủ điều kiện 

được xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; chỉ đạo cán bộ y tế tuyến 

phường trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc theo quy định. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc phòng, chống dịch 

bệnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế của các đơn vị liên quan trong việc xác 

định tình trạng nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách quận để 

thực hiện công tác áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công 

tác cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 
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5. Phòng Tư pháp 

Phối hợp, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ 

tình hình thực tiễn, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị thành phố sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy phạm pháp luật quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với người 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao quận 

Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản quy 

định có liên quan đến việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

nghiện ma túy. 

 7. Đề nghị Tòa án nhân dân quận 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo quy 

định hiện hành. 

 8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể quận 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ban, ngành chức năng 

tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích 

cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Tổ dân phố, xây dựng 

địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. 

9. Ủy ban nhân dân các phường 

 - Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực 

hiện tại địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch và các 

nội dung của Nghị định đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền thông 

qua hệ thống loa truyền thanh phường. 

 - Thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, quản lý người nghiện trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; hỗ trợ, tạo điều kiện 

để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng 

chống tái nghiện. 

- Phân công cán bộ quản lý, theo dõi, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại 
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gia đình, cộng đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chế độ, chính sách cho người được 

phân công, giúp đỡ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định. 

- Bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai 

nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng thuốc thay thế. 

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai 

nghiện tại nơi cư trú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi đảm 

bảo xã hội hàng năm của quận và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành. 

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận các phòng, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các phường chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận xem xét, 

chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phượng 
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